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a) Desenvolver um artigo no editor Word versão 2003 (se usar uma versão mais recente, 
salvar como versão word2003), segundo as regras da ABNT e tem que ter no mínimo: 
Elementos pré-textuais, Introdução (apresentação do tema e da questão norteadora do 
trabalho), Referencial (desenvolvimento do tema - referencial teórico), Materiais e 
Métodos (Como foi realizada a pesquisa e como pode ser aplicado), Conclusão (opinião 
do grupo sobre o assunto e a resposta a questão apresentada) e Referencias (livros, 
artigos e sites). No mínimo 7 página e no máximo 15 páginas. Consultar os seguintes 
materiais: 

• Qualidade de software – Maldonado 
• Eng de software – Sommerville 
• Eng de software – Pressman 
• Eng de software – Pfleeger 
• Eng de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões - Wilson Paula Filho 
• PMBOK 4ª edição 
• Apostila da disciplina 
• Sites e Artigos. 
No trabalho deve ser explicado: 
• O QUE É? 
• COMO FUNCIONA 
• QUAIS BENEFICIOS 
• ONDE SE APLICA 
• QUESTÃO NORTEADORA: Como o tema contribui para o desenvolvimento do 

software de qualidade. 

b) Apresentar as referencias utilizadas para fazer o trabalho, lembrando que ao copiar um 
parágrafo ou trecho de algum lugar, este tem que ser referenciado. Indicando claramente 
o que foi transcrito, pois do contrário é configurado como plágio. 

c) Elaborar Cinco questões sobre o tema, sendo três descritivas e duas objetivas 

d) Desenvolver um vídeo com som (pode ser filmagem, montagem com slides no 
PowerPoint ou outro editor de vídeo) com no mínimo 5 minutos e no máximo 12 
minutos sobre o tema e que será posteriormente disponibilizado na internet. Deve 
apresentar as principais informações sobre o assunto abordado.  

e) No final da apresentação serão sorteados alguns alunos para responderem as perguntas 
formuladas, se não estiver presente será chamado outro e o aluno fica sem a sua nota de 
participação. Respostas sem ligação com o texto ou sem profundidade com o texto serão 
consideradas como ausência de participação. 

f) Mandar por e-mail para o professor (walteno@yahoo.com.br) os arquivos (Artigo e as 
Questões) com o nome: Esof_tr11a_gp? (artigo) e Esof_tr11q_gp? (questões) e entregar 
o arquivo da apresentação (nome: Esof_tr11_gp?), colocando no assunto (ESOF_TR11 
+ Nome dos alunos). Deve ser disponibilizado para todos os colegas também. Os 
arquivos devem ser enviados até o horário da aula. 

 



g) Distribuição das atividades: 

Grupo Tema Grupo 
Artigo 1ª 

versão 

Artigo 2ª 
versão + 

Vídeo 

Entrega 
das 

Respostas 

1 CMM 
Andrew e Lucas 

Nunes 
13/11 25/11 04/12 

2 5S - - -  

3 PMBok 
Nayara e Lucas 

Vilela 
13/11 25/11 04/12 

4 
Normas ISO/ABNT (ISO 9000 / 

9126 / 12207 / 12119 / 14598 entre 

outras) 

Samuel, Jéssica 
e Felipe 

13/11 25/11 04/12 

h) Entrega das questões apresentadas: 

Na aula seguinte a apresentação, todos os alunos devem encaminhar as respostas dos 
questionamentos (walteno@yahoo.com.br) desenvolvidos pelos grupos que 
apresentaram na aula, colocando no assunto (ESOF_TR012 + Nome do aluno), 
coloque o mesmo nome no arquivo (ESOF_TR012 + Nome do aluno). Separa as 
questões e as respostas por grupo. Os arquivos devem ser enviados até o dia anterior 
a aula e até as 23:55. 
 

i) Normas para o artigo: 

Deve ser Papel tamanho A4 com: 
Margem Superior: 3,5 cm 
Margem Inferior: 3,5 cm 
Margem Direita: 3 cm 
Margem Esquerda: 3 cm 
Cabeçalho e rodapé: 1,5 cm 
A 1ª linha do parágrafo deve ter afastamento de 1,25 cm.  
Fonte Arial, tamanho 12 e justificado, espaçamento entre linhas de 1,5. 
 


